
BROMMA-SOLNA SKYTTEFÖRENING
INBJUDER TILL VÅRTÄVLING

Banskytte 300 m söndagen den 10 maj
på Stålboda skyttecenter i Kungsängen,

PROGRAM: Klassvis för alla banskytteklasser.
Tävlingen genomförs som en kombinerad liggande och ställningstävling

OMGÅNG 1: 3 x 5 skott liggande + 5 skott ställning1,5/2,5 resp. 3 min per serie.

OMGÅNG 2: 2 x 5 skott liggande + 5 skott ställning
Sista liggserien är snabbserie 45/75 sek i båda omg.
TÄVLING L (Liggande) räknas de fem liggserierna från omg 1 + omg 2

TÄVLING S (Ställningar) räknas de två första ligg serierna och ställningsserien
i omg 1 + första liggserien och ställningsserien i omg 2.

Endast en final får skjutas. Föranmälan till vilken final skytt önskar
kvalificera sig.

MÄSTERSKAPSFINALER:
De 10 bästa och lika från tävl L enligt ovan skjuter final om en 5-skottsserie
+ 5 x 1 skott
De 10 och lika från tävl S skjuter final om en 5-skott i knästående
+ 5 x 1 skott i stå.
Segrare i resp. mästerskap blir den som har högsta
sammanlagda resultat från omg 1 + omg 2 + final.

KLASSER: OBS: (B15, 17 1, 2) gemensam klass kallas klass Övriga.
Denna klass och 65 och 70, 75 tävlar endast i tävling L, men kan också delta i
tävling S om de anmäler sig i B3 resp. B55 i denna tävling.

Penningpriser kommer att utdelas i samtliga klasser.
Ange PlusGiro vid anmälan för utbetalning av priser.

LAGTÄVLING:
Föranmält lag bestående av en skytt från tävling S (ställning) och två andra skyttar
från tävling L (ligg). Omg 1 + omg 2 räknas i lagtävlingen

AVGIFTER: Båda tävlingarna kr 160: -, en tävling kr 90: - Lag kr 75: -,

Avgifterna inbetalas samtidigt med anmälan på vårt PlusGiro 5 73 11-3

ANMÄLAN TILL: Klas Gustafsson, Bolindervägen 5, 176 74 Bromma.
Skall vara framme hos arrangören senast den 6 maj
Alternativt anmäl gärna på email: klasg02@gmail.com.se
Efteranmälan fram till tävlingsdagen kl 10.00.
UPPLYSNINGAR hos Åke Arbrink 070 682 53 30

VÄLKOMNA VÅRTÄVLINGEN



BROMMA-SOLNA SKYTTEFÖRENING

PlusGiro nr: 5 73 11-3

Anmälan till: Klas Gustafsson, email: klasg02@gmail.com
Bolindervägen 5
176 74 Bromma

ANMÄLAN till Vårtävlingen 10 maj 2015

Från: skf/skg
Kontaktperson:
Telefon:
PlusGiro nr:
epost:

Namn Klass
Tävl

L
Tävl

S
Final
L/S

Lag
nr Avgift

Önskad
skjuttid

Lagavgifter kr ...........……. S.a. kr .........……….

Avgiften, kr…………., insättes på  PlusGiro 5 73 11-3

BROMMA-SOLNA SKYTTEFÖRENING


